
Tussen de steden Velsen, Haarlem, Amsterdam en Haarlemmermeer ligt Spaarnwoude. Een groen paradijs waar je 
kunt genieten van de natuur, het buitenleven en de rijke historie. De ruimte in het groen, het aanbod van activiteiten, 
de weidse polders en het bos maakt Spaarnwoude een plek waar je eindeloos kunt vertoeven, op jouw manier.

2020  in 
vogelvlucht

Wat hebben we gerealiseerd? 

Meer highlights op de volgende pagina

Spaarnwoude

Klaarstomen voor de toekomst

De uitvoering van de Visie Spaarnwoude 
Park 2040, rijk aan natuur, buitenleven en 
verhalen uit het verleden is gestart. De 
visie is uitgewerkt in 17 projecten, waarbij 
aan elf kansrijke projecten wordt gewerkt 
aan planvoorbereiding met als doel een 
go/no-go besluit eind 2021. Alles over de 
ontwikkeling vind je op www.spaarnwou-
de.nl/spaarnwoude-park

Basis op orde

Als onderdeel van de visie Spaarnwoude 
Park 2040 investeert het recreatieschap in 
achterstallig onderhoud. Het gaat om een 
investering in ‘no regret’ maatregelen bij 
wegen, paden en bruggen voor in totaal 
1 miljoen verdeeld over 2020 en 2021. Met 
het wegwerken van het achterstallig 
onderhoud maken we Spaarnwoude aan-
trekkelijker, waarbij rekening wordt gehou-
den met natuurvriendelijke oplossingen.

Hoe staat het schap er voor?

Ondanks de coronapandemie is het resultaat minder 
negatief dan was verwacht. Er waren hogere lasten, door 
een hogere inzet op toezicht en genomen bestuurs-
besluiten, maar ook hogere baten uit projectbijdragen 
en subsidies. Het verlies aan inkomsten uit evenementen 
was groot (- € 952.697). De jongere deelgebieden 
hebben de verliezen goed op kunnen vangen. Het 
oudste deelgebied van Spaarnwoude is kwetsbaar voor 
toekomstige tegenslagen.

Waar kwam het geld vandaan?Waar ging het geld naartoe?
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Behoefte aan het groen 
aangewakkerd in tijden van corona

Skeeleren, fietsen en eindeloze wandel-
ommetjes, de recreatiegebieden zijn in 
coronatijd voor velen een toevluchtoord 
waar je kan ontspannen en genieten. 
Alhoewel de toenemende behoefte en 
daarmee het belang van groen wordt 
toegejuicht is de stijging van meer 
overlast, vervuiling en vernieling de keer-
zijde. Het vaker opruimen van afval, het 
meer optreden van de boswachters en 
meer communicatie leidde tot hogere 
lasten. Ook waren er wegvallende inkom-
sten uit evenementen en door compen-
satiemaatregelen voor ondernemers in 
de eerste lockdown. 
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Cultuurhistorie blijft behouden in het Fort Benoorden

In het fort zijn ruim honderd jaren oude muurtekeningen 
ontdekt die gemaakt zijn tijdens de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Door de conservatie 
ervan kan de cultuurhistorische waarde behouden 
blijven. De tekeningen geven een kijkje in de belevings-
wereld van de soldaten die het fort bemande. Niet alleen 
vrolijke plaatjes zijn op de muren achtergelaten, maar 
ook tekens die getuigen van de bewogen geschiedenis 
van het fort. 

Viering 50 jaar
Spaarnwoude
– niet uitbundig wel feestelijk

Samen met ondernemers van Spaarnwoude stond 
een dag vol festiviteiten in de planning. Helaas bleven 
feestjes uit, toch werd de aandacht voor het gouden 
jubileum er niet minder om. Op social media van 
Spaarnwoude werden inspirerende verhalen van nu 
afgewisseld met historische verhalen. De reeks van 
artikelen in het Noord-Hollands Dagblad waren echte 
publiciteitsknallers. Ook deden we hetzelfde als vijftig 
jaar gelden: bomen planten! In de Groene Carré-zuid 
gingen vijftig bomen de grond in. 

Extra ruimte voor
water en natuur 

De natuurvriendelijke oever van ruim 350 meter van 
De Batterij en Spaarnwouderveen is verlengd met 130 
meter. De geleidelijke overgang van water naar land 
zorgt voor een rijk en gevarieerd leven voor kikkers, 
insecten en plant- en vogelsoorten. 

Brakwater – Spaarnwoude heeft het!

In het weidegebied van Dijkland liggen twee 
kleine meertjes, de Spaarnwouderplas en het 
Spaarnwoudermeer. Uit onderzoek naar water-
diertjes bleek het water in de plas brak te zijn. 
Brakwater is een mengsel van zoet water en 
zeewater. Hier leven veel verschillende dieren 
en planten en er is veel voedsel voor vissen en 
vogels. Dat maakt de plas favoriet voor broed- 
en trekvogels. Ook het zeldzame plantje, het 
Goudknopje, heeft hier zijn thuis gevonden. 

Van koeienstal tot 
streekwinkel

Van Streek, zo heet de nieuwe streekwinkel op boer-
derij Zorgvrij. Vanaf 1 maart is het winkeltje te vinden 
in de oude koeienstal van de boerderij. De streekwin-
kel verkoopt duurzame en verse producten zoals 
seizoensgroenten en kruidenierswaren van lokale 
boeren en leveranciers uit de regio.

Meer biodiversiteit in
het landschap van geluid 

Het gebied Buitenschot, met de kenmerkende ‘ribbels’, is 
negen jaar geleden ingericht om het geluid van Schiphol 
te dempen. Door het ecologisch beheer is het gebied 
veranderd in een planten- en bloemenrijkdom met meer 
dan 100 verschillende soorten. Een prachtige opbrengst 
wat zorgt voor meer insecten en meer biodiversiteit. 
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